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RESUMO
O presente  trabalho  visa  a  discutir  a  multiparentalidade,  que  se  dá  pelo  reconhecimento  conjunto  da  paternidade
sócioafetiva  e  da  biológica.  Como as  relações de  parentalidade  são  derivadas  de  relações de  afeto,  não  haverá,
portanto, diferença entre o vínculo biológico e o afetivo. Deste modo, o intuito da pesquisa será de demonstrar que não
devem ser impostos limites no modo de como as famílias são constituídas, pois as mudanças na sociedade precisam ser
acompanhadas pelo Direito. O mapeamento do registro multiparental, que será realizado na comarca de Maringá-PR,
promoverá condições que demonstrem a necessidade de políticas públicas para que a sociedade tenha conhecimento
dessa possibilidade que encontra amparo na Constituição Federal e em outros ordenamentos jurídicos, com a finalidade
de proporcionar o atendimento do melhor  interesse da criança.  Para a  elaboração do trabalho será utilizada como
metodologia a pesquisa bibliográfica e o método hipotético dedutivo de Karl Popper.

PALAVRAS-CHAVE: Direito de família; Filiação socioafetiva; Parentalidade

1 INTRODUÇÃO

O ponto de partida desse projeto será a análise do conceito de multiparentalidade, em que é
reconhecido a paternidade socioafetiva e a paternidade biológica concomitantemente. Relatar como
esta vem sendo tratada pelo ordenamento jurídico brasileiro e suas consequências jurídicas à luz da
Constituição  Federal  de  1988  (CF/88),  do  Código  Civil  de  2002  (CC/02),  das  doutrinas  e  das
jurisprudências. 

O conceito de multiparentalidade revela o entendimento de que a família pode ser composta
de várias formas e que é plenamente possível a coexistência entre vínculos parentais biológicos e
afetivos (Reis, p. 58). Fato este que encontra amparo no art. 1593 do CC/02, em que reconhece que
a filiação pode ser natural ou civil, seja resultado da consanguinidade ou de outra origem. Também a
Constituição Federal de 1988, em seu art. 227, §6º, afirma que os filhos, havidos ou não casamento,
devem  possuir  os  mesmos  direitos  sem  que  sejam  a  eles  deferidos  quaisquer  designações
discriminatórias quanto à filiação.

As diferentes formas de parentalidade ocorrem devido às relações de afeto, e estas podem
existir por mais de um pai ou por mais de uma mãe. Não deve prevalecer diferença entre o vínculo
biológico e afetivo, sendo possível a harmonia entre ambos. Independentemente de a paternidade
ou maternidade ser biológica ou não ela será socioafetiva.

A  família  plural  apresenta  os  mesmos  efeitos  notados  nas  famílias  biparentais,  não  há
hierarquia  na  filiação  destas,  e  assim,  naquela  também não haverá,  posto  que  a  base  dessas
relações deriva de princípios como da solidariedade e da dignidade da pessoa humana (TEIXEIRA;
RODRIGUES, 2007, p.51).

Posto isto, será feita a verificação dos dados sobre o mapeamento do registro multiparental
na comarca de Maringá/PR, traçando um paralelo dos dados obtidos com a evolução do conceito de
família diante da realidade hodierna, esta que poderá ser percebida no desenvolver do projeto como
um agrupamento cultural, pois mesmo sem os vínculos biológicos ela será capaz de sobreviver.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



A metodologia utilizada será pesquisa bibliográfica e o método adotado será o hipotético-
dedutivo  de  Karl  Popper.  Com  isso,  o  resultado  esperado  é  de  que  poucos  casos  de
multiparentalidade  sejam  encontrados  na  comarca  objeto  da  pesquisa,  fato  este  que  levará  a
pesquisa a propor como solução programas de políticas públicas, com o objetivo de proporcionar
maior conhecimento sobre normatizações jurídicas existentes no ordenamento brasileiro que ampara
o registro de casos de multiparentalidade.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O método adotado é o hipotpetico-dedutivo de Karl  Popper,  em que serão levantados os
conhecimentos prévios acerca do tema problema, posteriormente a identificação da problemática
maior e a utilização de conjectura (novas teorias) na elaboração de teses, e por final o falseamento,
na busca pela melhor solução possível do caso. Com uma abordagem qualitativa, na busca pela
compreensão do universo que circunda o tem/problema e bibliografia quanto aos procedimentos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A  escolha  do  tema  se  deve  ao  fato  de  a  jurisprudência,  em  alguns  casos,  admitir  a
coexistência  harmônica  da  filiação  biológica  junto  à  afetiva,  nascendo  assim  o  conceito  de
multiparentalidade. O estudo do referido assunto proporcionará o entendimento de que não deve
haver limites na forma com que são constituídas as famílias, já que na sociedade atual ela se faz
plural.

O dinamismo da sociedade contemporânea precisa ser acompanhado pelo Direito, no intuito
de  se  adequar  à  realidade  social.  Posto  isso,  o  projeto  visa  demonstrar  a  necessidade  de
reconhecimento  da  multiparentalidade  pela  sociedade,  contando  com  o  apoio  do  ordenamento
jurídico, a partir das mudanças na constituição das famílias, visando atender o melhor interesse da
criança e do adolescente.

4 CONCLUSÃO

Espera-se encontrar um número pequeno de casos multiparentais registrados na comarca de
Maringá- PR, fato este que levará a pesquisa a propor como solução, para a falta de demanda da
população em resolver os casos de multiparentalidade existentes dentro do seio familiar, programas
de  políticas  públicas,  com o  objetivo  de proporcionar  maior  conhecimento  sobre  normatizações
jurídicas existentes no ordenamento brasileiro que ampara o registro de casos de multiparentalidade.
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